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Miten monialainen yhteistyö saadaan 
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Aiheitani tänään

1) Kulttuurihyvinvoinnista

2) Miten monialainen yhteistyö saadaan toimimaan?

3) Hyviä esimerkkejä

4) Miten tästä eteenpäin?



       

       

    

       

Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus eli Taike on valtion asiantuntija- ja 

palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää taidetta ja ammattitaiteilijoiden 

työtä ja toimeentuloa.

Taike toteuttaa tehtäviensä puitteissa ja opetus- ja kulttuuriministeriön 

tulosohjauksessa ministeriön johtamaa taide- ja kulttuuripolitiikkaa. 

Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämisohjelma 2015-2020 

Taiteen edistämiskeskuksen tiimi, jonka tehtävä on edistää taiteen 

hyvinvointivaikutuksia. Tiimiin kuuluu tällä hetkellä 6 läänintaiteilijaa. 

Tiimiä vetää erityisasiantuntija Johanna Vuolasto.



       

       

    

       

Työni tavoite:

Jokaisella on oikeus taiteeseen ja 

kulttuuriin ja niiden hyvää tekeviin 

vaikutuksiin!



TAIDE JA HYVINVOINTI

Taide tuo elämäämme muun muassa iloa, 
merkityksiä, elämyksiä ja yhteyttä toisiin ihmisiin. 
Taide on ravintoa sielulle ja bensaa aivoille.

Eri ihmisille taide merkitsee erilaisia asioita. 
Minulle taiteen ytimessä ovat selittämättömyys, 
syvyys ja vapaus.

Ehkä juuri taiteen vapaus on se ”salainen 
ainesosa”, joka taiteessa luo hyvinvointia? 

Vallatkaamme yhdessä uusia alueita taiteen 
vapaudelle, ajattelun vapaudelle ja olemisen 
vapaudelle!

Miten taiteen vapaus ja tavoitteellinen 

toiminta voidaan yhdistää?



Taiteen yhteys hyvinvointiin ei ole uusi keksintö

”Esitettäessä pyhiä melodioita ja käytettäessä sielua kiihottavia 
sävellajeja voimme havaita heidän olevan sellaisessa tilassa, kuin he 

olisivat saaneet lääkettä ja puhdistautuneet.” 

(Aristoteles, Politiikka VIII, 7, 1342a5)



Tutkimustietoa

Tutkimusnäytön pohjalta voidaan todeta, että taiteen ja kulttuurin 

äärellä oleminen tukee merkittävästi kaikkien väestöryhmien 

hyvinvointia. 

Taiteella ja taiteellisella toiminnalla on tutkimuksissa todettu olevan 

positiivisia vaikutuksia fyysiseen terveyteen, mielen hyvinvointiin sekä 

koettuun hyvinvointiin, elämänlaatuun ja onnellisuuteen. 

Taiteen ja taiteellisen toiminnan on havaittu mm. vähentävän 

yksinäisyyttä ja sosiaalista eristäytyneisyyttä sekä auttavan 

mielenterveyden haasteiden kanssa pärjäämisessä.

Taikusydän: Taiteesta hyvinvointia, https://taikusydan.turkuamk.fi/info/taiteesta-hyvinvointia/



https://www.sitra.fi/artikkelit/

nakokulmia-taiteen-ja-

kulttuurin-vaikutuksiin/



http://www.artsequal.fi/



• Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan kulttuurin ja taiteen 
mahdollisuuksia edistää terveyttä ja hyvinvointia. 

• Taide ja kulttuuri luovat jo itsessään hyvinvointia ja mielekästä 
elämää. Toisaalta niitä voidaan käyttää myös tavoitteellisesti 
edistämään hyvinvointia. 

• Kulttuurihyvinvoinnin toteuttamisessa korostuu taide- ja 
kulttuuritoimijoiden ammattimainen ja pitkäjänteinen yhteistyö 
muiden toimialojen kanssa.

KULTTUURIHYVINVOINTI



Kulttuurihyvinvoinnin uutisia



Sinulla on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin

• Kulttuurihyvinvointia edistävän toiminnan keskiössä tulee olla 

ihminen ja hänen oikeutensa ja osallisuutensa taiteeseen ja 

kulttuuriin.

• Tämän oikeuden mahdollistaminen vaatii monialaista yhteistyötä.

• Kulttuuriset oikeudet on turvattu jo YK:n ihmisoikeusjulistuksessa 

(1948) sekä useissa Suomea sitovissa ihmisoikeussopimuksissa ja 

Suomen perustuslaissa.

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi on laadittu valtakunnallisia 

ja kansainvälisiä suosituksia liikunnasta ja ravitsemuksesta. 

Pirkanmaalla julkaistiin kesällä 2017 Suomen ensimmäinen 

alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma.

Taide on tärkeä osa 
mielekästä elämää!

ELÄMÄNSISÄLTÖÄ!



Ministerien suositus taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi 

sosiaali- ja terveydenhuollossa – Joulukuu 2018

• Suosituksella perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ja eurooppa-, kulttuuri- ja 

urheiluministeri Sampo Terho linjaavat niitä toimia, joilla edistetään taiteen ja kulttuurin 

saatavuutta ja saavutettavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisessä hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. 

• Taide- ja kulttuuritoiminnan sote-rakenteisiin juurtumisen kannalta on olennaista, että 

maakunnat ja kunnat laativat taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta koskevat 

tavoitteet ja sisällyttävät ne osaksi suunnitteluaan, toimintaansa ja seurantaa. Lisäksi sosiaali- ja 
terveydenhuollossa varataan suunnitelmallisesti määrärahat taide- ja kulttuuritoimintaan.

• Suositus on osa Taiteen prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanketta, jossa pyritään 

lisäämään ja vakiinnuttamaan taiteen ja kulttuurin asemaa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161228



100 minuuttia taidetta -kampanja innostaa osallistumaan taiteeseen ja 
kulttuuriin vähintään 100 minuutin ajan viikossa.

• Jokaisella on oikeus taiteeseen ja kulttuurin osana hyvää elämää.

• Taiteella ja kulttuurilla on tutkitusti vahva yhteys parempaan terveyteen, 
psyykkiseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun. 

• Kuka tahansa voi osallistua kampanjaan. Kampanjaan voi osallistua 
yksilönä tai yhteisönä.

• Haastamme kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen toimijat mukaan kampanjaan ottamaan taiteen 
ja kulttuurin pysyväksi osaksi toimintaansa.

• Kampanja suunnataan erityisesti tahoille, jotka työskentelevät tukea ja 
ohjausta osallistumiseensa tarvitsevien ihmisten kanssa.

• Kampanja on käynnissä 24.1.-31.10.2019

• 100minuuttiataidetta.taike.fi/

Taide osaksi jokaista päivää

https://100minuuttiataidetta.taike.fi/


Miten monialainen yhteistyö saadaan 
toimimaan?

Taide/kulttuuri +sote/hyte = ?



Yhteispeli

• Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen ja 

edistäminen on monen organisaation 

tavoitteissa!

• esim. Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön 

Vapauden kauhu –projektin 

yhteistyökumppanit:

Helsingin Diakonissalaitos, Kiasma-teatteri, KRIS 

Etelä-Suomi ry, Rikosseuraamuslaitos, Suoja-
Pirtti ry, Suomen Mielenterveysseura, Taiteen 

sulattamo



Arvopohja

Jokaisella ihmisellä tulee olla mahdollisuus toimia 

kulttuurisessa ympäristössään ja olla osa 

kulttuurista yhteisöään niin, että kokee 

osallisuutta, toimijuutta ja nauttii yhteisönsä 

arvostusta omana itsenään. 

Arvopohjan toteutumisen myötä syntyy 

kunnioittavaa vuorovaikutuksellisuutta.



Yhteiset 

tavoitteet



YMMÄRRYS

Kun monta alaa toimii yhdessä, tarvitaan 

ainakin: 

• Käsitteiden avaamista 

• Keskustelua, kohtaamista ja 
kunnioitusta 

• Yhteisten toimintaraamien luomista

• Maaperän muokkaamista



AMMATTIMAINEN PROSESSI

Aikuinen yhteistyö eri sektorien välillä:

• Huolella suunniteltua

• Asioista sovitaan etukäteen

• Prosessin aikana tarkistuspisteitä, lopuksi 
pohditaan yhdessä miten toimintaa 
kehittäisi / jatkaisi

• Yhteinen sitoutuminen, yhteinen 
kehittäminen, pitkäjänteisyys

• Ammattilaiset tekijöinä puolin ja toisin

• Osalliset mukana päättämässä vs. kohde-
ajattelu

• Tärkein työväline: tilannetaju



ESIMERKKEJÄ



Kuva: Lime Art



Kuva: Lime Art



Kuva: 

Lime Art



Royal Manchester Children´s Hospitalin röntgenosasto

Lime Artin taideohjelma ”Starship X-ray” muunsi koko röntgenosaston avaruusalukseksi. 

Tavoitteena oli tehdä röntgenosastosta lapsiystävällinen ja terapeuttinen tila

Huolellisesti suunniteltu osallistaminen oli projektissa tärkeää:

”Otimme henkilökunnan, potilaat ja heidän perheensä mukaan luovaan suunnitteluprosessiin. 
Osallistavissa työpajoissa käytettiin kuvanveistoa, musiikkia, digitaalista kuvanluomista ja 

kollasitekniikkaa.”



Royal Manchester Children´s Hospitalin röntgenosasto

“Lapset pärjäävät nyt paremmin sairaalaympäristöön ja toimenpiteisiin liittyvien pelkojensa kanssa. 

Siksi saamme parempia röntgenkuvia ja lapset tarvitsevat vähemmän rauhoittavaa lääkitystä. 

Saamme kuvat useimmiten otettua jo ensimmäisellä yrittämällä. Näin ollen lapset altistuvat 

säteilylle vähemmän kuin ennen muutosta” 

…röntgenlääkäri Rui M. F. Santos kertoo



Kuva: Matti Häyrynen



Taide saattohoidossa

Taide osana saattohoitoa voi tehdä ihmisille tärkeitä ajatuksia näkyväksi, luoda merkityksellisiä kokemuksia 
ja lisätä elämänlaatua.

Yhteisötaiteilija Riku Laakkonen kertoo:

”On ollut sellaisia tapauksia, että henkilökunta ei ole tiennyt, että joku asia on niin tärkeä tälle ihmiselle ja 
esineteatterin avulla se on tullut ilmi. Esimerkiksi eräs mies oli ollut intohimoinen purjehtija. Teimme 
esityksen sen pohjalta ja purjehduksesta tuli teema koko tämän ihmisen loppuelämäksi. Se oli aihe, joka sai 
hänet kiinnostumaan ja olemaan läsnä.”

Koivikko-kodin johtaja Riikka Koiviston mukaan purjehdustarinalla oli suuri merkitys silmien avaajana 
hoidon käytäntöjä mietittäessä:

”Tämä purjehdusta harrastanut herra hymyili koko loppuelämänsä. Hän sai sen purjehduksen yllättäen 
takaisin aktiiviseen työstöön, josta hän oli jo kerran luopunut. Mielestäni hän oli vesillä koko loppuelämänsä.

Hoitoneuvotteluissa kysytään kyllä, mitkä ovat tärkeitä asioita ja mitkä ovat sellaisia pieniä asioita, joita 
voitaisiin toteuttaa. Tämän ihmisen kohdalla purjehdus ei ollut tullut millään tavalla näkyväksi siinä. Yksi 
taiteen hyöty tai vaikutus voi olla juuri tämä, että ihmiselle tärkeät asiat tulevat esiin. Ihminen voi tulla 
taiteen avulla nähdyksi eri tavalla kuin keskustelussa. Kyllä tällaiset kokemukset avaavat silmiä, että mitä me 
voitaisiin tehdä enemmän.”



Kuva: Ville Asikainen / Kirkon Ulkomaanapu



Sirkus tuo tekemistä ja toivon murusia pakolaisleireille

Suomalaiset sosiaalisen sirkuksen ammattilaiset ovat viime vuosina tehneet merkityksellistä työtä 
pakolaisleireillä eri puolilla maailmaa. Sirkus on luonut leireille mielekästä tekemistä ja toivoa 
paremmasta tulevaisuudesta.

”Halusimme tehdä sirkuksesta turvallisen kohtaamispaikan, jossa tavata muita lapsia ja nuoria. Sirkus 
on paikka, jossa voi liikkua ja leikkiä ja hetkeksi unohtaa ympärillä oleva kurjuuden ja sodan.”

”Monet varsinkin pojista ja nuorista miehistä saattoivat olla riidoissa perheensä kanssa ja uhkailla 
lähtevänsä sotimaan. Sirkuksen myötä monelle heille on tullut sellainen fiilis, että täällä on yhteisö, 
oma porukka, ettei enää haluakaan lähteä pois. Ja osahan saa palkkaa työstään sirkuksessa.”

”Meidän esityksen aikana jotkut pojat rupesivat heittelemään pieniä kiviä meitä kohti. Eräs meistä 
nappasi muutaman kiven ja rupesi jonglööraamaan niillä. Tilanne muuttui kuin taikaiskusta. Lapset 
rupesivat jonglööraamaan kivillä myös ja halusivat oppia lisää. Lapset matkivat aikuisia väkivallassa, 
mutta myös hauskanpidossa.”



Kuva: Maarit Lahtela



Residenssissä taide syntyy yhdessä orgaanisesti

Monissa sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa on hyviä kokemuksia taiteilijan 

palkkaamisesta taiteilijaresidenssiin. Residenssissä taiteilija elää ja työskentelee yhteisön 

keskellä. 

• Hoito- ja hoivalaitosten asukkaille toimintamalli mahdollistaa elävän taidekokemuksen, 

jonka vaikutukset heijastuvat koko yhteisön arkeen.

• Henkilökunnalle taiteilijan läsnäolo voi avata uusia näkökulmia hoitotyöhön sekä tilaisuuden 

kehittyä omassa ammatissa. 

• Taiteilijoille residenssi tarjoaa luontevan tavan tehdä työtä yhteisölähtöisesti sekä löytää 

uusia näkökulmia omaan taiteilijuuteen.







Tarvelähtöinen ajattelu

Haaste: Nuorten pahoinvointi (mielenterveys, työttömyys, päihteet)

Ratkaisuehdotuksia, joita taide ja kulttuuri voivat tarjota



Kulttuuripaja Virta



Legioonateattari



Sirkus Fokus



Lisää tietoa ja esimerkkejä: Taikusydän



Lisää tietoa ja esimerkkejä: Taidetutka



Miten tästä eteenpäin?



Miten tästä eteenpäin? 

Taide on investointi

Kulttuuri on voimavaratekijä ihmisten elämässä ja erilaisissa elämäntilanteissa. Taiteen ja 
kulttuurin vaikutuksia pitäisi pystyä tuomaan esiin ja hahmottamaan entistä selkeämmin.  

Rakenteiden rohkea muuttaminen ja asioiden vieminen julkilausumista käytäntöön

Tarvitaan toimintakulttuurin ja asenteiden muokkaamista ja ymmärrystä taiteen ja 

kulttuurin toimintamekanismeista

Yhteistyö on voimaa

Ratkaisun avaimet löytyvät kuntien, tulevan maakunnan ja 3 sektorin ja taide- ja 

kulttuuritoimijoiden yhteistyöstä.



Miten tästä eteenpäin?

Iso kysymys: Miten rahoitus ratkaistaan?

”Kyseessä on monikanavaisesti rahoitettu (piilo)toimiala…”

Hankerahoitus vs. perusrahoitus

Taiteilijoiden työskentelymahdollisuudet

Iso kysymys: Miten sote- ja maakuntauudistus etenee, vai eteneekö…?



Terveyden edistämisen 
määräraha

Lakisääteinen määräraha on tarkoitettu 
terveyden edistämiseen sekä päihteiden 
käytön ja tupakoinnin ehkäisyyn ja 
vähentämiseen. Hankkeen tavoitteena tulee 
olla ainakin yksi yllä esitetyistä määrärahalla 
rahoitettavalle toiminnalle asetetuista 
tavoitteista.

Terveyden edistämisen määrärahasta voidaan 
myöntää valtionavustuksia kunnille, järjestöille, 
oppilaitoksille ja muille toimijoille, mikäli 
eduskunta hyväksyy terveyden edistämisen 
määrärahan valtion vuoden 2020 
talousarvioon. 

https://thl.fi/fi/-/ennakkotietoa-terveyden-
edistamisen-maararahan-hakijoille-vuoden-
2020-painopisteista

https://thl.fi/fi/-/ennakkotietoa-terveyden-edistamisen-maararahan-hakijoille-vuoden-2020-painopisteista


OULU HEALTH

Parhaat ideat viedään eteenpäin 

kehitettäviksi soveltuville kehittämispoluille.

Lisäksi ideoita tullaan hyödyntämään mm. 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

Taideohjelman laatimisessa vuosille 2020–

2030 sekä Tulevaisuuden sairaala OYS 

2030 -uudistamisohjelmassa.

http://ouluhealth.fi/ouluhealth-

ideahaaste/?fbclid=IwAR15aoqfEH4gbNk4t
zjSdBw05waIvtzDtVabeYR3GXTZrodFkHHPf

xNnRtI

http://www.oys2030.fi/
http://ouluhealth.fi/ouluhealth-ideahaaste/?fbclid=IwAR15aoqfEH4gbNk4tzjSdBw05waIvtzDtVabeYR3GXTZrodFkHHPfxNnRtI


Miten tästä eteenpäin? 

Miten taide ja kulttuuri voisivat olla mukana Arvokas-ohjelman hankkeissa 

tai hanketoimijoiden tulevissa toiminnoissa?



Kiitos!

ARTTU

Arttu Haapalainen

taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija

Taiteen edistämiskeskus, Tampereen toimipiste

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere

0295 330 843

arttu.haapalainen@taike.fi

www.taike.fi


